Tostrup – Roum kirker

Søndag d. 14. november

der hører den, skal leve. For ligesom Faderen
har liv i sig selv, således har han også givet
Sønnen at have liv i sig selv. Og han har givet
ham magt til at holde dom, fordi han er Menneskesøn. I skal ikke undre jer over dette, for
den time kommer, da alle de, der er i gravene,
skal høre hans røst og gå ud af dem – de, der
har øvet det gode, for at opstå til liv, men de,
der har gjort det onde, for at opstå til dom.«
Joh 5,17-29

24. s.e. trinitatis
Gudstjeneste i Tostrup kirke kl. 19.30
Sognepræst Søren Christensen, Hvam
Organist Tove Antonsen
Kirkesanger Lotte Føns
Læsninger:
 Dan 7,9-10.13-14
 2 Kor 5,1-10
 Joh 5,17-29

Næste søndags gudstjenester:

Salmer:
675 Gud, vi er i gode hænder
276 Dommer over levende og døde
321 O kristelighed
=====
274 Rejs op dit hoved, al kristenhed
559 O Helligånd, mit hjerte!

Søndag d.21. nov. Sidste søndag i kirkeåret
Roum 19.30 (Sunesen)

Tekst og melodier kan finders på

Onsdag d. 17. nov. kl. 14.30
v/ Sognepræst Ulrik Pilemand, Ulbjerg.

Næste gudstjeneste på plejehjemmet Toftegården:

www.dendanskesalmebogonline.dk
Ret til ændringer forbeholdes

To nye titler i Bibelen Mini-serien til de
små

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:
Jesus sagde til dem: »Min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også.« Derfor var jøderne
endnu mere opsat på at slå ham ihjel; for ikke
blot brød han sabbatten, men han kaldte også
Gud sin fader og gjorde sig selv Gud lig. Jesus
sagde til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg
jer: Sønnen kan slet intet gøre af sig selv,
men kun det, han ser Faderen gøre; for hvad
Faderen gør, det samme gør også Sønnen. For
Faderen elsker Sønnen og viser ham alt, hvad
han selv gør; og han skal vise ham endnu
større gerninger, så I skal undre jer. For ligesom Faderen oprejser de døde og gør dem levende, således gør også Sønnen dem levende,
han vil. Faderen dømmer heller ingen, men
hele dommen har han overdraget til Sønnen,
for at alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer
Faderen. Den, der ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham. Sandelig,
sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord
og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv
og kommer ikke for dommen, men er gået
over fra døden til livet. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den time kommer, ja, den er nu,
da de døde skal høre Guds søns røst, og de,

Bibelen mini er en serie søde billedbøger for
de 3-6 årige. Det er korte, mundrette genfortællinger af kendte bibelhistorier genfortalt af
Tine Lindhardt og fuldt illustreret af Annemette Bramsen. Bøgerne fylder ikke mere, end at
de kan tages med overalt som hyggeligt læsestof for de mindste børn.
De to nye bøger i serien er skabelsesberetningen med titlen Livet bliver til og lignelsen om
det fortabte får, der har fået titlen Fåret, der
blev fundet.

Uddrag fra: Livet bliver til

1.

Der var engang, hvor der ikke var noget. Kan
du forestille dig det? Hele verden var et stort,
kæmpe hav, og alt var mørkt og sort. Der var
ingenting. Alt det du kender, var der ikke.
Træer og blomster. Himlen, jorden. Mariehøns, frøer og katte. Regn, sol, måne og
stjerner. Der var ingen børn, og der var heller
ikke nogen far og mor. Der var ikke noget liv
og ikke noget lys. Der var ingenting. Jo, Gud
var der.
ISBN 978-87-7523-659-6

Uddrag fra: Fåret, der blev fundet
Her er en mand. Han er glad. Han har 100 får.
Du kan selv tælle dem! Nogle er sorte. Andre
er hvide. Nogle er plettede. Og så er der de
grå. Nogle er store. Andre er mellem. Og så er
der dem, der er små. Manden er glad for alle
sine får. Også selv om de bræger, som får nu
gør. Mæhhh. Mæhhh.
ISBN 978-87-7523-658-9
Bøgerne koster KUN 19,95 pr. stk - eller køb
alle seks titler i serien og betal for fem KUN
99,75.
Kilde: Bibelselskabet, www.bibelselskabet.dk
hvor bøgerne kan købes.

2.

